
#WhereIsMyName
: نام من کجاست؟()معنی

به  ببه  شروع  اجتماعبی  های  شبکبه  در  زنان  هدایبت  تحبت  کمپیبن  یبک 
. ایبن کمپین اخیراً چالبش کشیدن سبنت قدیمبی افغانسبتان کرده اسبت

می  آنهبا  شد.  اندازی  راه  زنان  حقوق  فعاالن  از  کوچکبی  گروه  توسبط 
خواهنبد اسبامی داده شده از زنان را ببه اسبناد رسبمی و به زبان مردم 

افغانستان بیاورند.
. معموالً  طببق رسبم افغانبی، آشکار سباختن نام واقعبی یبک زن تاببو است

د. استفاده از ن  نام بزرگتریبن مرد خانواده خود یاد مبی شوببازنان فقبط 
نام یک زن مورد اخم است و حتی می تواند توهین تلقی شود.

: مرا به نام من صدا کن!اکنون زنان افغان می گویند

#metoo
 کبه ببا نام های محلبی یبا بیبن المللبی مختلف MeToo# جنببش: مبن هبم( )معنبی

دیگبر نیبز شناختبه مبی شود، یبک جنببش اجتماعبی علیبه سبو اسبتفاده جنسی و 
آزار و اذیبت جنسبی اسبت کبه در آبن مردم ادعاهای جنایات جنسبی را منتشر 

. ایبن جنببش بر اسباس شکسبتن سبکوت اسبت و مبی خواهبد از طریق مبی کنند
زنان  ویژه  ببه  اعضبا،  تعداد  در  طریبق کسبب قدرت  از  و همبسبتگی  همدلبی 
جوان و آسبیب پذیبر، ببا نشان دادن واضبح تعداد زنانبی کبه از حملبه جنسی و 
آزار و اذیبت جان سبالم ببه در برده انبد، ببه زنان قدرت بخشد. بعبد از اینکه 
میلیون هبا نفبر از ایبن عبارت و هشتبگ ببه ایبن شیوه در انگلیسبی استفاده 
کردنبد، ایبن عبارت در ده هبا زبان دیگبر در کشورهایبی ماننبد ترکیه، ایران، 
به  شروع  دیگبر  بسبیاری  و  اتیوپبی  نیجریبه،  پاکسبتان،  مصبر،  افغانسبتان، 

گسترش کرد.

#niunamenos
Ni una menos  : نبه یکبی کمتبر( )معنبی una menos menos   جنبشبی در آمریکای التیبن است

. ایبن کارزار توسبط جمعی از زنان کبه علیبه خشونبت جنسبیتی مبارزه مبی کند
اتحادی قاره ای "هنرمنبد، روزنامبه نگار و دانشگاهبی آرژانتینبی آغاز شبد و به 

" تبدیبل شد. ایبن جنببش ببه طور مرتبب اعتراضاتی را از نیروهای فمینیسبت
درمورد قتبل های زنانبه انجام مبی دهبد، امبا همچنیبن موضوعاتبی ماننبد نقش 
جنسبیتی، آزار جنسبی، شکاف دسبتمزد جنسبیتی، عینیبت جنسبی، قانونی بودن 
سبقط جنیبن، حقوق کارگران جنسبی و حقوق تراجنسبیتی را لمبس کرده است. 

هشتبگ  از  اسبتفاده  ببا  جنببش  های Ni una menosUna menosMenos#ایبن  شبکه  در   
.اجتماعی، عنوانی که تحت آن تظاهرات گسترده ای برگزار شد، شناخته شد

#EffYourBeautyStandards
(استاندارد زیبایی شما: معنی)

ساخته شده است. 2013در سال 
 خود را در اینستاگرام EffYourBeautiStandards# جنبش تس هالیدی

)کوچک یا بزرگ( راه اندازی کرد تا نشان دهد زنان برای دوست داشتن اندام خود 
الزم نیست اندازه خاصی داشته باشند و اندازه آنها نباید انتخاب مد آنها را تعیین 

کند. هالیدی، یک مدل سایز بزرگ که بارها با انتقاد از اندازه بدن خود مواجه شده 
است، صدای برجسته ای در حرکت مثبت بدن است و همچنان به حمایت از پذیرش 

چربی ادامه می دهد، تا زیبایی و درخشان بودن زنان در هر اندازه را اثبات کند.

#EverydaySexism
: نگاه جنسیت گرانه روزمره()معنی

ساخته شد. 2015در آوریل 
این هشتگ زمانی ظاهر شد که نویسنده، لورا بیتس، بنیانگذار پروژه 

، زنان را تشویق کرد تا مواردی از رابطه جنسی جنسیت گرایی هر روزه
را که روزانه علیه آنها انجام می شود، به اشتراک بگذارند. بسیاری از 

زنان، از تجاوزهای خرد گرفته تا زن ستیزی آشکار، تجربیات خود را 
درمورد چگونگی رفتار متفاوت مردان )و جامعه به طور کلی( به دلیل زن 

بودن به اشتراک گذاشتند. این هشتگ به گسترش مکالمه درمورد 
جنسیت گرایی کمک کرد تا شامل نه تنها خشن ترین رفتارها، بلکه 

همچنین کوچکترین جرائمی باشد که معموالً عادی می شوند اما تأثیر 
تجمعی در ستم بر صدای زنان دارند.


